
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה
  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה

  ק"מוצש  נ"הד  
 ןרֹובְ חֶ   19:01  20:12  
  20:13  19:016  יןּפִ יסְ חִ 

 ֵחיָפה  19:04  20:16  
  20:12  18:56  ְירּוָׁשַלִים
  20:15  19:12  ֵּתל ָאִביב

  .ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִבים, ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

 ְוִהְמִׁשיְך ַלָּׁשֶבת ַעל ַהִּמָּטה, ְּבֵסֶדר ִאָּמא ָעָנה רֹון. ַסֵּדר ֶאת ַחְדְרָך ְּבַבָּקָׁשה, רֹון ָקְרָאה ִאָּמא ְלָאִחי ַהָּצִעיר

ְוָכל ֲחָפֶציָך , ךָ א ְמַסֵּדר ֵאת ַהִּמָּטה ֶׁשלְ ַאָּתה לֹ!! ֶזה ַמָּמׁש לֹא ֵפיר. ָאַמְרִּתי לֹו, ָמה קֹוֶרה ְלךָ . ֶפרא ְּבסֵ ֹוְקרלִ וְ 

? םָמַתי ְּכָבר ִּתְהֶיה ֵּבן ָאדָ ? ַוֲאִני ָצִריְך ְלַסֶדר ַאֲחֶריָך ּוְלַנּקֹות ֶאת ָמה ֶׁשַאָּתה ְמַלְכֵלךְ , ְמֻפָּזִרים ְּבָכל ַהֶחֶדר

ָּכל ָּכְך !!! ְתַסֵּדר ֵאת ַהֶחֶדרקּום ְּכָבר וְ ? ְּקָׁשה ִמְּמךָ ַאָּתה לֹא ָׁשַמְעָּת ָמה ֶׁשִאָּמא ּבִ ! ָּתִמיד חֹוֵׁשב ַרק ַעל ַעְצְמךָ 

יֹוָנָתן ָאְמָרה . י רֹוןחִ ָּכַעְסִּתי ֶׁשּלֹא ַׂשְמִּתי ֵלב ֶׁשִאָּמא עֹוֶמֶדת ְּבֶפַתח ַהֶחֶדר ּוַמְקִׁשיָבה ְלָכל ָמה ֶׁשָאַמְרִּתי ְלָא

ָך ְולֹא רֹוֶצה ְחָּת ֶׁשַהַּכַעס ָעלּול ִלְגרֹם ְלָּכְך ְׁשִמי ֶׁשַאָּתה ְמַדֵּבר ֵאָליו לֹא ַמְקִׁשיב לְ ַהָׁשכַ , א ַּבֶּׁשֶקט ּוְברַֹגעִאּמָ 

, ַּנַחת ּוְבֶׁשֶקטְמַנת לֹוַמר ֶאת ַהְּדָבִרים ּבְ ל עַ , ַּגם ְּכֶׁשּמֹוִכיִחים ִמיֶׁשהּו ָצִריְך ָלַדַעת ֵאיְך ְלהֹוִכיחַ ? ִלְׁשמַֹע אֹוְתךָ 

, תּבֹואּו ְׁשֵניֶכם ֵאל ָסלֹון ַהַּביִ . ָנכֹון ִאָּמא, ִהְׁשַּפְלִּתי ֶאת ַמָּבִטי ֵאל ָהִרְצָּפה. "ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּבַנַחת ִנְׁשָמִעים"ִּכי 

, ֹותְכנּו ֶאל ַהָּסלֹון ְוַעל ַהֻּׁשְלָחן ָהיּו מּוָנִחים ּכֹוסֹות ִמיץ ְועּוִגּירֹון ַוֲאִני ָהלַ . ֲאִני רֹוָצה ְלַהְראֹות ָלֶכם ַמֶּׁשהּו

ַהֻחָּמׁש ָאְמָרה ִלי ְּכֶׁשֵהִביא רֹון ֵאת . ָהֵבא ְּבַבָּקָׁשה ֶאת ֻחָּמׁש ְוִיְקָרא, רֹון. ְוִאָּמא ִּבְּקָׁשה ֶׁשֵּנֵׁשב ֶזה ְלַיד ֶזה

ִאם "ָּפַתְחִּתי ֵאת ַהֻחָּמׁש ְוָקָראִתי . ת ְּבֻחּקֹוַתי ּוְקָרא ֵאת ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ְוַהֵּׁשִניַתח ְּבַבָּקָׁשה ְּבָפָרׁשַ ִאָּמא ּפְ 

ְוֵעץ , ְּבִעָּתם ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה, יֶכםְוָנַתִּתי ִגְׁשמֵ . ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם, רּוַֹתי ִּתְׁשמֵ  ִמְצו ֵּתֵלכּו ְוֶאת, ְּבֻחּקַֹתי

ַאְך ִאם , ִמְצַות ַהּתֹוָרה ִיְהֶיה ֶׁשַפע ָּגדֹול ּוְבָרָכה ָרָּבה תאֵ ה ַמְבִטיַח ָלנּו ֶׁשִאם ִנְׁשמֹר "ָהָּקּבָ ". ֵּתן ִּפְריֹוַהָּׂשֶדה יִ 

ן ֶׁשֶּזה ָנכֹו. ֲאנּו ֵנֵצא ָלַגּלּות ְוִנְתַרֵחק ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּכעֶֹנׁש ַעל ַמֲעֵׂשינּו', לֹא ִנְׁשַמע ַחס ְוָחִליָלה ְּבקֹול ה

זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ  ַּגם ְוַאף" ה"ַאְך ִׂשימּו ֵלב ִעם ָּכל ַהּתֹוֵכָחה אֹוֵמר ָהָּקּבָ !! ָאֵכן ֵּכן? ִנְׁשַמע נֹוָרא ְוָקֶׁשה

ה אֹוֵהב "ָּקּבָ הָ ". ֱאלֵֹהיֶהם, 'ִּכי ֲאִני ה, ִאָּתם, ְלָהֵפר ְּבִריִתי ְגַעְלִּתים ְלַכּלָֹתם ְמַאְסִּתים ְולֹא לֹא, אְֹיֵביֶהם

ּבֹוא , ְוָאַמְרִּתי לֹו, ָּפִניִתי ֵאל רֹון ּוִבַּקְׁשִּתי ֶאת ְסִליָחתֹו. אֹוָתנּו ּוֵמָרֵחם ָעֵלינּו ּומֹוִכיַח אֹוָתנּו ִעם ַאֲהָבה ְּגדָֹּלה

ָנכֹון ֶׁשִאָּמא , ַחֵבַרי ַהְּיָקִרים. ְדֵרנּורֹון ִהְנֵהן ְּברֹאׁשֹו ְוַיַחד ָהַלְכנּו ְלַסֵּדר ֶאת חָ ? ְּבֵסֶדר, ַיַחד ְנַסֵּדר ֶאת ַהֶחֶדר

  ?ְוֵכיַצד ַאֶּתם מֹוִכיִחים ֲאֵחִרים? ֶׁשִּלי ַחָכָמה ְמאֹד

 .יֹוָנָתן, רּבָ דְ ּמִ ּבַ  תׁשַ רָ ּפָ  ְלִהְתָראֹות ְּבָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןוְ  "ָחָזק ָחָזק ְוִנְּתַחַזק"
 

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  29 ִמְסָּפריֹון ִּגּלָ ׀ ב ”התשע אייר ז"כ׀ ְמָבְרִכין  - ק ַחזָ  – ְּבֻחּקַֹתי ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי

 הְלּכָ ם ַּבת ּמָ יָ ְרפּוַאת ֲאִביַׂשג ִמרְ לִ                                                        "כיצד מוכיחים" 



                 
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                              
        

  
  
  
  








 








 ּוֶׁשִאם ֵיְלכּו ְּבחּוקֹות ַהּתֹוָרה ִיְזּכ, ה ַמְבִטיַח ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל"ָהָּקּבָ 

ִלְבָרָכה ַּבַּבִית , ְלָּׁשלֹום ּוְלַׁשְלָוה, ִלְבָרָכה ַּבָּׂשדֹות ּוְבְפִרי ָהֵעץ

ת ִאם ְיָסְרבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַקֵּבל אֶ וְ . 'ְוִלְּגֻדָּלה רּוָחִנית ְוִקְרָבה ָלה

. ְצפּוִיים ָלֶהם עָֹנִׁשים ְּכֵבִדים', ֻחֵּקי ַהּתֹוָרה ְולֹא ִיְׁשְמעּו ְּבקֹול ה

ִּכי ַּגם ְּבסֹוָפה ֶׁשל ַהֶּדֶרְך ', ְך ֵמרֹב ַאֲהָבתֹו אֹוָתם ַמְבִטיַח הַא

ִעם ' ִּפי ַהְּבִרית ֶׁשָּכַרת ה ַעל ֹוׁשּוב ְלַאְרציָ ַהָּקָׁשה ַעם ִיְׂשָרֵאל 

 .ָהָאבֹות

 http//www.ohrshalom.net   ְּכתֶֺבת ֲאָתר ִאיְנֶטְרֶנט                90100מיקוד  88. ד.קרית ארבע ת י ֵּבית ַהִּמְדָרׁש אֹור ָׁשלֹום"יֹוֵצא ָלאֹור עַ 
  info@ohrshalom.net  ְּכתֶֺבת ּדַֺאר ֶאֶלְקְטרֹוִני

י "ֶנֶסת ֶׁשל ָהֲארִ ֱאִליֶעֶזר ָהַאְזְּכִרי ַׁשָּמׁש ְּבֵבית ַהּכְ ' ָׁשִנים ַרּבֹות ָהָיה ר

ְוַאף ֶאָחד לֹא ָיַדע ַעל , ְוָהִאיׁש ָעָנו ְוֶנְחָּבא ֶאל ַהֵּכִלים. ַהָּקדֹוׁש ִּבְצַפת

ַּפַעם . י לֹא ָראּו ּבֹו ֶאָּלא ִאיׁש ָּפׁשּוט"ְוַאף ַּתְלִמיֵדי ָהֲארִ , ְּגֻדָּלתֹו ַּבּתֹוָרה

ִלְרקֹד , תֹו ַהְּקדֹוָׁשה ְלִמירֹוןי ִעם ֲחבּורָ "ָיָצא ָהֲארִ , ג ָּבעֶֹמר"ְּבלַ , ַאַחת

ְלֶפַתע הֹוִפיַע . ְוַאף ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָיָצא ִעָּמם ְוָרַקד ִעם ָהרֹוְקִדים, ַּבִהּלּוָלה

ׁש ָּתַפס ַהָּזר ֵאת ַהַּׁשמָ . ַלבּוׁש ְּבָגִדים ְלָבִנים, ַּבַעל ָהַּדְרּת ָּפִנים, ָזָקן ֶאָחד

ָרְקדּו ַהְּׁשָנִּיים . ְוָרַקד ִאּתֹו ִּביִחידֹות, ְך ַהַּמְעָּגלָמַׁשְך אֹותֹו ִמּתֹו, ְּבָידֹו

ְוִהְתרֹוְממּו ְּכֶטַפח ָמַעל ְּפֵני , ָרְקעּו ָּבַרְגַלִים. ִּבְּדֵבקּות ּוְבִהְתַלֲהבּות

ִמיהּו ַהָּזָקן ַהָּזר : ְוָתְמהּו, י ָּברֹוְקִדים"ִהִּביטּו ַּתְלִמיֵדי ָהֲארִ . ָהֲאָדָמה

 ִנַּגׁש, בֹותי ֶׁשָעַמד ִמן ַהַּצד ָׁשּקּוַע ְּבַמְחׁשָ "ְוִהֵּנה ָקם ָהֲארִ ? ַלֶּפַתע ֶׁשהֹוִפיעַ 

 ְּבָידֹו ַהְּׁשִנָּיהּו, ָלַקח ֶאת ָידֹו ֶׁשל ַהָּזָקן ַהָּזר תְּבָיד ֲאחָ , ֵאל ְׁשֵני ָהרֹוְקִדים

ֻרָּכה ִּבְּדֵבקּות ְוָרַקד ִאָּתם ָׁשָעה אֲ , ֶהֱחִזיק ְּבָידֹו ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר ַהַּׁשָמׁש

ה ָהרֹוֵקד ָׁשָעה ֲאֻרּכָ , י ַעל ָרָּבם"ִהְׁשּתֹוְממּו ַּתְלִמיֵדי ָהֲארִ . ּוְבִׂשְמָחה ָרָּבה

ָאְמרּו , ַרֵּבנּו. ְוַאף ֵהֵעּזּו ִלְׁשאֹל אֹותֹו ַעל ָּכךְ , ִעם ַהַּׁשָמׁש ַהָּפׁשּוט

ַאְך . ְמָנם ֵאיֶנּנּו ַמִּכיִרים אֹותֹוָא. ְמִביִנים ָאנּו ֶאת ִריקּודֹו ִעם ַהָּזָקן ַהָּזר"

 ַּׁשָמׁשַאְך ִמְתַּפְּלִאים ָאנּו ַמּדּוַע ָרַקד ַרֵּבנּו ִעם הַ . ֵּבַּוַּדאי ֶׁשהּוא ָאָדם ָּגדֹול

ָעה ַהִאם ֶזה ִלְכבֹודֹו ֶׁשל ַרֵּבינּו ַלֲעזֹב ֶאת ַּתְלִמיָדיו ְוִלְרקֹד ׁשָ ? ֱאִליֶעֶזר

' ִאם ֶזה ָהָיה ָנֶאה ְלר: י ַהָּקדֹוׁש ְוָאַמר"ִחֵּיְך ָהֲארִ ? ֲאֻרָּכה ִעם ַהַּׁשָּמׁש

 ֵּבַּוַּדאי ֶׁשֶּזה, ִׁשְּמעֹון ָּבר יֹוַחאי ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ִלְרקֹד ִעּמֹו ָׁשָעה ֲאֻרָּכה

ׁש ְּבֵעיִני ַּתְלִמיֵדי מַ ֱאִליֶעֶזר ַהּׁשָ ' בֹודֹו ֶׁשל רּוֵמָאז ָּגַדל ּכְ ...". ָנֶאה ִלי

 .י ַהָּקדֹוׁש"ֲארִ הָ 
  

  ְַבִטיַח ַמִהי ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשּמ  

  ?ְלִיְׂשָרֵאל ִאם ֵנֵלְך ִּבְדָרָכיו' ה    

  ְּבַכָּמה ַחָּיִלים ִיְהֶיה צֶֹרְך ְּכֵדי  

  ' ַּכֲאֶׁשר ה, אֹוְיִבים ְלָגֶרׁש ֵמָאה     

  ?ְיָבֵרְך ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל    

  ָכל ֻחָּמׁש ּבְ ֵהיָכן חֹוִנים ִיְׂשָרֵאל  

  ?ְוִיְקָרא    
  

ְוִהְכִניס  ָמָׁשל ַלֶּמֶלְך ֶׁשָהָיה לֹו ַּפְרֵּדס

ָּלה ָלֶהם ַהֶּמֶלְך ְולֹא ּגִ . ּבֹו ּפֹוֲעִלים

ה ֶׁשִאּלּו ִּגּלָ . ֶרםַכר ְנִטיעֹות ַהּכֶ ַמהּו ְׁש 

רֹוִאים  ָהיּו, יוּתָ יעֹוטִ ַכר נֵ ָלֶהם ְׁש 

 ְרֵּבה ְונֹוְטִעיםְכָרה הַ ֵאיזֹו ְנִטיָעה ֶׁשְּׁש 

ְוִנְמְצָאה , ]ָהֲאֵחרֹות לֹא תְואֵ [אֹוָתּה 

ָלה ּטֵ אֶכת ַהַּפְרֵּדס ִמְקָצָתּה ּבֵ ְמלֶ 

ה "ָּכְך לֹא ִּגָּלה ָהָּקּבָ . ּוִמְקָצָתּה ַקֶּיֶמת

 ,ֶׁשִאּלּו ִּגיָלה. ָּוהְׁשַכר ָּכל ִמְצָוה ּוִמצְ 

ִנְמְצאּו ַהִּמְצוֹות ִמְקָצָתן ַקָּימֹות 

  .ּוִמְקָצָתן ְּבֵטלֹות

 ִקּיּום ַהִּמְצוֹות ֻּכָּלם ֵהם ְּכמֹו ָּפֶזל

, ָלםֻמְׁשָלם ְוָיֶפה ֶׁשל ָהָאָדם ְוָהעֹו

ֵלמּות ְוַתְפִקיֵדנּו ִלְבנֹות ֶאת ַהָּפֶזל ִּבְׁש 

ְוִלְׁשמֹר ' ַעל ְמַנת ְלַקֵּים ֶאת ָרצֹון ה

ּוְבָכְך ִנְזֶּכה ְלִבְרַכת , יוּתָ וֹוצְ ַעל מִ 

  .ַהָּׁשלֹום ַהֻּמְבַטַחת ְּבָפָרָׁשה
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